پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز
سمر میں مطالعہ کے لیے تجاویز
ایلیمنٹری  -کنڈرگارٹن
تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز کے موسم گرما کے مطالعہ کی سفارشات کا مقصد طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ معیاری ادب سے لطف اندوز ہوں اور
اپنی انفرادی مطالعاتی مہارتوں کو تنقیدی سوچ ،تخلیقی سوچ ،رابطے ،تعاون اور شہریت کے لیے پروان چڑھا سکیں۔ اس چیلنج میں طالبعلم/طالبہ کی شمولیت
رضاکارانہ ہے۔ جو طلباء شرکت کا انتخاب کرتے ہیں وہ اپنی خود چنی ہوئی کتابیں پڑھیں گے۔ جو طلباء موسم گرما میں پڑھتے ہیں ،وہ زندگی بھر پڑھنے کی عادات
کی معاونت کے لیے بڑھ سکتے اور نئے تجربات تالش کر سکتے ہیں۔
خوشی حاصل کرنے کے لیے مطالعے سے محبت بڑھانے میں مدد کے لیے درج ذیل عنوانات کچھ تجاویز ہیں۔ والد یا والدہ ،سرپرست یا الئیبریرین کی رہنمائی میں
طالبعلم/طالبہ کی چنی گئی دیگر کتابیں بھی قابل قبول ہوں گی۔
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 PWCSموسم گرما میں مطالعہ کے لیے تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
گریڈ  -کنڈرگارٹن
عنوان
Tiny Titans: Welcome to the
treehouse/o cualquier libro
de la serie Tiny Titan
Twinkle,twinkle, little star/ o
cualquier libro de Jane
Cabrera
 Biscuit loves the Libraryیاا
Biscuitسیریز کی کوئی کتاب

مصنف
Baltazar, Art

Cabrera, Jane

Capucilli,
Alyssa Satin

اشاعت کی تاریخ
2013

وضاحت
نیو پالز بلیو بیٹل اور سپرگرل ٹائٹنز ٹری ہاؤس رکتے ہیں تاکہ میدان سے دور ٹائنی ٹائٹنز کے بارے میں
جان سکیں۔ اچھی بات کچھ کم مشہور ہیرو ابھی سکول میں ہیں! اور :ریون اور ٹراگون ایک معمول کے
پاگل پن کے دن سے گزر رہے ہیں۔
بہت سے مختلف جانوروں کے بچے اپنے اپنے ماحول کے مطابق لوری سنتے ہوئے سو رہے ہیں۔

2014

الئبریری میں "پالتو جانور کے ساتھ پڑھنے کے دن" پر بسکٹ [کتے کے بچے کا نام] کہانی سننے کے
وقت کے دوران کٹھ پتلیوں کے ساتھ کھیلتا ہے ،اپنے دوستوں سے ملتا ہے اور ریکارڈ شدہ کتابیں سنتا ہے
جب تک کہ الئبریرین اس کے لیئے اس کے پسندیدہ کھیل کو تالش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ()PWC
دوستی کی طاقت کے بارے میں ایک میٹھی اور دل کو چھونے والی کہانی۔ جب ایک بہترین دوست دور چال
جائے تو پیچھے رہ جانے والے بچے کیلیئے یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دل بہالنے والی کہانی
میں بہادر لڑکا اپنے کھوئے ہوئے دوست کو ڈھونڈنے کیلیئے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ کہانی محبت ،ہمت
اور امید کے ساتھ زندہ رہتی ہے اور  Eric Carleکے متحرک ،صریح آرٹ کے ساتھ روشن ہے۔
شدید برف باری کے بعد جب سکول بند ہو گئے Pete ،اپنے چھٹی کے دن سے لطف اندوز ہوا ،لیکن جب
برف کی وجہ سے ایک چھٹی بہت سے دنوں میں تبدیل ہو گئی ،تو اس نے محسوس کیا کہ آپ ایک اچھی
چیز بہت دنوں تک جاری رکھ سکتے ہیں۔
الما الما چھوؤ! الما الما کھٹکھٹاؤ! الما الما الل پاجاما تالی ،تالی ،تالی بجاؤ! کیا تم الما کی طرح حرکت کر
سکتے ہو الما الما؟ دیکھو الما چھالنگ لگاؤ ،جسم کو پھیالؤ ،چھوؤ اور کھٹکھٹاؤ۔ الما چھالنگ لگاؤ ،جسم
کو پھیالؤ ،چھوؤ اور کھٹکھٹاؤ۔ .پھر آپ بھی ایسا کر سکتے ہو!
ایک کتّا اپنے دن کا آغاز اپنے کان پر ایک کالے نشان سے کرتا ہے۔ مگر پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے ،اور
مختلف کام کرتا ہے ،جو اس کے جسم پر نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ آخرکار جب وہ گھر پہنچتا ہے ،کتّے کے
اوپر دس نشان ہیں۔ پھر نہانے کا وقت ہے۔
"شاعری اور کالج کی ملی جلی عکاسی کے ذریعے' ،بارش کی مچھلی'  --مختلف ،رنگین اور منفرد اشیاء
کے مجموعے جو طوفان کے دوران بارش کے پانی کے اوپر تیرتے ہیں--زندہ ہو جاتے ہیں"
سوکر کھیل کے تعارف کی تفصیل کو پیش کرتا ہے۔

2016

"جانور اور بچے دونوں دنیا کو شدید اور مردہ موسم سرما سے مکمل کھلے ہوئے موسم بہار میں بدلتا ہوا
دیکھنا چاہتے ہیں"

2012

Carle, Eric

 / Amigosیا Eric Carleکی کوئی
کتاب

2016

Dean, Kimberly
and James

 /Pete the cat: snow dazeیا
 Pete the catکی کوئی کتاب

2016

Dewdney,
Anna

// Llama Llama hoppity-hopیا
Llama Llamaکی کوئی کتاب

2012

Dodd, Emma

Dog’s 123: a canine counting
 /adventureیا Emma Doddکی
کوئی کتاب
 Rain fishیا Lois Ehlertکی
کوئی کتاب
Let’s talk Soccer/ Scholastic
 News nonfiction readerسیریز
میں کوئی کتاب
/ When Spring comesیا Kevin
 Henkesیا کوئی کتاب

2015

Ehlert, Lois
Falk, Laine

Henkes, Kevin

2016
2008
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 PWCSموسم گرما میں مطالعہ کے لیے تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
گریڈ  -کنڈرگارٹن
مصنف
Jenkins, Steve

عنوان
/Creature Featuresیا Steve
 Jenkinsکی کوئی کتاب

اشاعت کی تاریخ
2014

Jules,
Jacqueline

Sofia Martinez: Lights out /
 Sofia Martinezسیریز میں کوئی
کتاب
/
 Giant Pandasیا Pull Ahead
 Animalسیریز میں کوئی کتاب
/If you give a mouse a cookie
یا  Laura Numeroffکی کوئی
کتاب
 /Pedro’s Mystery Clubیا
 Pedroسیریز میں کوئی کتاب
 /The Best Clubیا Katie Woo
سیریز میں کوئی کتاب
 /Chicka, chicka boom boomیا
 Bill Martinکی کوئی کتاب
 /I Spy Numbersیا Jean
 Marzolloکی کوئی I Spy book

2017

وضاحت
" بہت سے مختلف زبردست حقائق اور تصاویر کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جانور مخصوص جگہوں کو کیسے
رہتے اور کیا کھاتے ہیں ،اس کتاب میں پچیس مزاحیہ --اور درست حقائق کو بیان کیا گیا ہے کہ جانور اس
دنیا میں زندہ رہنے کیلیئے کس طرح نظر آتے ہیں۔"--
جب طوفان کی وجہ سے عالقے میں اندھیرا ہو جاتا ہے ،صوفیہ اور اس کے والد بجلی کے بغیر اہل خانہ
کے ساتھ زبردست رات گزارنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔

2006

کیا آپ جانتے ہیں ۔۔۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑے پانڈہ درختوں سے کیوں رگڑ کھاتے ہیں؟ پانڈہ کے بچوں کو
کیا کہتے ہیں؟ بڑے پانڈہ کیسی آواز نکالتے ہیں؟ جوابات تالش کرنے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔۔
جب آپ ایک چوہے کو بسکٹ دیں گے تو وہ درخواستوں کے چکر میں پڑھنے والے کو بچہ/بچی کے دن
کی سیر کرائے گا۔

Levine,
Michelle
Numeroff,
Laura Jaffe
Manushkin,
Fran
Manushkin,
Fran
Martin, Bill
Marzollo, Jean

Pinkney, Jerry
Ruddell,
Deborah

 /The lion & the mouseیا
 Jerry Pinkneyکی کوئی کتاب
The Popcorn Astronauts: and
 / other biteable rhymesیا
 children’s poetryکی کوئی کتاب

 No, David Shannon, Davidیا Davidسیریز کی
کوئی کتاب

1985

2017
2017
1989
2012

2009
2015

1998

 Pedroنے مسائل کو حل کرنے کیلیئے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک نیا کلب بنایا ہے --اور پہلے دو کام اس
کی والدہ کا الکٹ اور اس کے والد کا سیل فون تالش کرنا ہے۔
 Katie Wooاور اس کی دوستیں صوفیہ کے نئے کلب میں شامل ہونا چاہتی ہیں مگر صوفیہ کا خیال ہے کہ
کوئی بھی اتنا اچھا نہیں ،لہذا انہوں نے اپنا کلب خود بنایا۔
جب انگریزی حروف تہجی ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں کہ کون پہلے ناریل کے درخت پر اوپر
چڑھے گا ،کیا وہاں سب کیلیئے کافی جگہ ہے؟
 ، I SPY NUMBERSسب سے زیادہ بکنے والی کتاب  I SPY LITTLE NUMBERSپر ہے۔ چھوٹے بچے
اور سکول جانے سے پہلے کی عمر کے بچے گنتی سیکھنے اور ریاضی کی بنیادی مہارتیں حاصل کرنے
کیلیئے اصل  I Spyسیریز سے نمبروں کیلیئے تصاویر تالش کرتے ہیں۔
لقمان کے زمانے کی داستان کو بغیر الفاظ کے دوبارہ بیان کیا گیا ہے ،ایک مہم جو چوہا جس نے ثابت کیا
کہ چھوٹی سے مخلوق بھی بڑے کام کر سکتی ہے جب اس نے جنگل کے بادشاہ کو رہا کروایا۔
صہ چنیں جس میں ہر موسم کے اوپر زبردست نظموں کا مجموعہ ہے ،ہر ایک
کیلنڈر سے کوئی ایک ح ّ
مزیدار کھانے جیسی نظم ہے! بہادر پاپ کارن خالنواز موازنے سے بہت آگے ہیں --وہ پھیلے ہوئے کپڑوں
میں ہیں اور ہوا کے ذریعے ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ اور جب وہ نیچے اترتے ہیں ،ہم کہتے ہیں زبردست
اور ہجوم کے لوگ ان چھوٹے خالنوردوں پر نمک ڈالتے ہیں اور ہم انہیں گرم گرم کھاتے ہیں۔ Deborah
 Ruddellاور  Joan Rankinکی  Stellarٹیم نے زندگی کی مزیدار دعوت کے مزاحیہ جشن کو اپنی
شاعری کے نازک مجموعے کے ذریعے پیش کیا ہے۔
ایک چھوٹا بچہ جسے بہت سے شرارتی کام کرتے دکھایا گیا ہے جس کیلیئے اسے بار بار نصیحت کی جاتی
ہے مگر آخرکار اسے گلے لگا لیتے ہیں۔
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 PWCSموسم گرما میں مطالعہ کے لیے تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
گریڈ  -کنڈرگارٹن
مصنف
Shea, Bob

Seuss, Dr.

Thomas, Jan
Wallace, Karen
Willems, Mo

عنوان
/Dinosaur vs. school
یا Dinosaurکی کوئی کتاب
بمقابلہ… Bob Shea ..کی کتاب
?  / What pet should I getیا
 Dr. Seussکی کوئی کتاب
 /Rhyming dust bunniesیا Jan
 Thomasکی کوئی کتاب
 /Big Machinesیا Eyewitness
 Readerکی کوئی کتاب
Elephant & Piggie Like
Reading! The Good for
 Nothing Buttonیا Elephant
and Piggieکوئی کتاب

اشاعت کی تاریخ
2014

2015
2008
2000
2017

وضاحت
بے خوف ڈائناسور نے جب پری سکول شروع کیا تو اسے ایک نئے چیلنج کا سامنا تھا ،جس میں نئے
دوستوں سے ملنا ،گلٹر اور ہلنے والی آنکھیں لگانا ،لیکن ایک کام ایسا تھا جس کیلیئے ہر ایک سے مدد
درکار تھی۔
ایک لڑکا جانوروں کی دکان میں سے سب جانور لینا چاہتا ہے مگر وہ اور اس کی بہن صرف ایک چن
سکتے ہیں ،اور کہانی کی نظم غیر معمولی جانوروں کی سرگرمیوں کو دوبارہ گنتی ہے۔
دھول کے تین خرگوش  ،Ed، Nedاور  Tedظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں شاعری سے کتنی محبت ہے ،چوتھا
 Bobجو انہیں آنے والے خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
 Karen Wallaceکی  Big Machinesکھودنے والی مشینیں ،کوڑے کے ٹرک اور دیگر مشینیں دکھاتے
ہیں جب وہ ایک پرانی فیکٹری کو کمیونٹی کیلیئے ایک پارک میں تبدیل کر رہے ہیں۔
پیلے پرندے کے پاس ایک بٹن ہے۔ یہ کیا کرتا ہے۔ ۔ ۔ کچھ نہیں! یہ کسی کام کا بٹن نہیں ہے۔ الل پرندہ اور
نیال پرندہ اس بٹن کے ساتھ کچھ کرنے کیلیئے بے چین ہیں۔ لیکن جب وہ بٹن دباتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ
بٹن انہیں خوش کر رہا ہے۔ خوشی کوئی چیز ہے! دم بخود پیال پرندے کا کہنا ہے کہ بٹن کچھ نہیں کرتا۔
لیکن یہ بالکل لگتا ہے کہ یہ اسے پاگل بنا رہا ہے۔ پاگل پن کچھ ہے! یہ مزاحیہ بحث جو پڑھنے والے کو
جذباتی رولر کوسٹر کی طرف لے جاتی ہے جو تصوراتی ڈرامے کی طاقت کو چھیڑتی ہے۔
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